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  چكيده

ترين ويژگي انسان، گزينش او از سوي خداوند سبحان براي احراز مقام شـامخ خالفـت   ترين ويژگي انسان، گزينش او از سوي خداوند سبحان براي احراز مقام شـامخ خالفـت   ترين ويژگي انسان، گزينش او از سوي خداوند سبحان براي احراز مقام شـامخ خالفـت   ترين ويژگي انسان، گزينش او از سوي خداوند سبحان براي احراز مقام شـامخ خالفـت       مهممهممهممهم
گوهر عقل، بر موجودات فاقـد خـرد برتـر اسـت، و بـا      گوهر عقل، بر موجودات فاقـد خـرد برتـر اسـت، و بـا      گوهر عقل، بر موجودات فاقـد خـرد برتـر اسـت، و بـا      گوهر عقل، بر موجودات فاقـد خـرد برتـر اسـت، و بـا      انسان با برخورداري از انسان با برخورداري از انسان با برخورداري از انسان با برخورداري از . . . . االهي استاالهي استاالهي استاالهي است

. . . . ها، حتي موجودات داراي عقل، برتري داردها، حتي موجودات داراي عقل، برتري داردها، حتي موجودات داراي عقل، برتري داردها، حتي موجودات داراي عقل، برتري دارد    مندي از مقام خالفت االهي، بر همه آفريدهمندي از مقام خالفت االهي، بر همه آفريدهمندي از مقام خالفت االهي، بر همه آفريدهمندي از مقام خالفت االهي، بر همه آفريده    بهرهبهرهبهرهبهره
» » » » علـم االسـما  علـم االسـما  علـم االسـما  علـم االسـما  ««««انسان بدان جهت به چنين مقام شامخي دست يافته كه توانسته اسـت حامـل   انسان بدان جهت به چنين مقام شامخي دست يافته كه توانسته اسـت حامـل   انسان بدان جهت به چنين مقام شامخي دست يافته كه توانسته اسـت حامـل   انسان بدان جهت به چنين مقام شامخي دست يافته كه توانسته اسـت حامـل   

        ....باشدباشدباشدباشد
هـاي  هـاي  هـاي  هـاي      ترين درجه آن، بـه انسـان  ترين درجه آن، بـه انسـان  ترين درجه آن، بـه انسـان  ترين درجه آن، بـه انسـان          ت و عاليت و عاليت و عاليت و عالياين منزلت واال داراي درجات و مراتب متفاوت اساين منزلت واال داراي درجات و مراتب متفاوت اساين منزلت واال داراي درجات و مراتب متفاوت اساين منزلت واال داراي درجات و مراتب متفاوت اس

باشند كه مظهر كامل صفات باشند كه مظهر كامل صفات باشند كه مظهر كامل صفات باشند كه مظهر كامل صفات     ها ميها ميها ميها مي    آنان پيامبران االهي و اوصياي آنآنان پيامبران االهي و اوصياي آنآنان پيامبران االهي و اوصياي آنآنان پيامبران االهي و اوصياي آن. . . . برگزيده اختصاص داردبرگزيده اختصاص داردبرگزيده اختصاص داردبرگزيده اختصاص دارد
        ....باشندباشندباشندباشند    جمال و جالل خداوند بوده و الگوي تمام عيار بشر در سير تكاملي و الي اللهي او ميجمال و جالل خداوند بوده و الگوي تمام عيار بشر در سير تكاملي و الي اللهي او ميجمال و جالل خداوند بوده و الگوي تمام عيار بشر در سير تكاملي و الي اللهي او ميجمال و جالل خداوند بوده و الگوي تمام عيار بشر در سير تكاملي و الي اللهي او مي

لذا ضروري لذا ضروري لذا ضروري لذا ضروري . . . . رينش اين جهان استرينش اين جهان استرينش اين جهان استرينش اين جهان استوجود انسان كامل و خليفه راستين خدا در زمين، غايت آفوجود انسان كامل و خليفه راستين خدا در زمين، غايت آفوجود انسان كامل و خليفه راستين خدا در زمين، غايت آفوجود انسان كامل و خليفه راستين خدا در زمين، غايت آف
    4، كسي جز ولي عصر، كسي جز ولي عصر، كسي جز ولي عصر، كسي جز ولي عصر7ناپذير است و مصداق آن، پس از امام حسن عسكريناپذير است و مصداق آن، پس از امام حسن عسكريناپذير است و مصداق آن، پس از امام حسن عسكريناپذير است و مصداق آن، پس از امام حسن عسكري    و تخلفو تخلفو تخلفو تخلف

بنابراين، ضرورت خالفت االهي در زمين، برهاني قاطع بر وجود و امامت حضرت بنابراين، ضرورت خالفت االهي در زمين، برهاني قاطع بر وجود و امامت حضرت بنابراين، ضرورت خالفت االهي در زمين، برهاني قاطع بر وجود و امامت حضرت بنابراين، ضرورت خالفت االهي در زمين، برهاني قاطع بر وجود و امامت حضرت . . . . باشدباشدباشدباشد    نمينمينمينمي
        ....رودرودرودرود    به شمار ميبه شمار ميبه شمار ميبه شمار مي    4ولي عصرولي عصرولي عصرولي عصر
پيـامبران،  پيـامبران،  پيـامبران،  پيـامبران،      ييييمبران االهـي، اوصـيا  مبران االهـي، اوصـيا  مبران االهـي، اوصـيا  مبران االهـي، اوصـيا  خالفت االهي، امامت بشر، علم األسما، پياخالفت االهي، امامت بشر، علم األسما، پياخالفت االهي، امامت بشر، علم األسما، پياخالفت االهي، امامت بشر، علم األسما، پيا    :ها كليد واژه

        ....7امامت ولي عصرامامت ولي عصرامامت ولي عصرامامت ولي عصر

                                                 
 .استاد حوزة علمية قم �
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  مقدمه

خالفت و امامت، دو مفهوم و دو آموزه قرآني است كه هم جنبه قدسي و ملكوتي دارد و هـم  

جنبه قدسي و ملكوتي آن، بدان جهت است كه جلـوه لطـف و عنايـت    . و ملكي صبغه بشري

جاعـل  . قابـل آن، زمينـي اسـت    ويژه االهي است، و صبغه ملكي آن به اين دليل اسـت كـه  

كه غايت آن  خالفت و امامت، خداوند سبحان است، و قابل خالفت و امامت، بشر است؛ چنان

نيز دو سويه ملكوتي و ملكي دارد؛ چرا كه به حيات دنيوي و اخروي، و مادي و معنوي انسان 

  .شود مربوط مي

وار اسـت و ايـن دو مقولـه،    خالفت و امامت، بر سنت حكيمانه و تغييرناپذير االهـي اسـت  

  .گيرد خلقت بشر را از آغاز تا پايان در برمي

آفرينش انسان با خالفت االهي او در زمين آغاز شده و تا روزي كه بساط زندگي زمينـي  

در زمين، غايت و فلسفه خلقـت   ����� ��گسترده است، استمرار خواهد داشت؛ چرا كه وجود 

وجود علت تامه آن است، و علت غـايي از عناصـر تعيـين     جهان است، و وجود معلول در گرو

  .كننده در علت تامه است

آيد؛ بلكـه زيبنـده و برازنـده كسـي      جامه خالفت و امامت بر قامت هر انساني راست نمي

) خـدا ( است كه به اسماء اهللا و اسرار عالم و مظهر كامل صفات جمال و جالل مستخلف عنه

ت خدا بر بشر و اسوه و الگوي تمام عيار انسان در حركت و او كسي است كه حج. عالم باشد

ها هستند كه تعدادشان نسـبت   آنان همان پيامبران االهي و اوصياي آن. سير تكاملي او است

مصداق چنين انسـاني در  . به افراد بشر اندك است؛ ولي قدر و منزلتشان نزد خدا عظيم است

 4بن الحسن العسكري ز حضرت حجتكسي ج) 7پس از امام حسن عسكري( روزگار ما

، مقتضاي تحقق سنّت حتمي خداوند در 4بدين ترتيب، وجود و نيز امامت امام عصر. نيست

  .نوشتار حاضر تفصيل اين اجمال را باز خواهد نمود. باب خالفت و امامت است

  هيانسان و خالفت اال

داوند، تنها انسان شايستگي هاي خ آيد كه در ميان آفريده از قرآن كريم به روشني به دست مي
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دستيابي به مقام واالي خالفت االهي را داشته اسـت؛ حتـي فرشـتگان كـه از جـنس عـالم       

يسـبحونَ اللَّيـلَ والنَّهـار لَـا      «: اختهناند و در تسبيح و تقديس خداوند سـر از پـا نشـ    ملكوت
بلْ  «: زند ها سر نمي نافرماني از آن گونه اجراي فرامين االهي هيچ درو  ؛)20: انبياء( »يفْتُرُونَ

گي احراز مقام شايست ؛)28 ـ  27: انبياء( »عباد مكْرَمونَ لَا يسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ

گـاه كـه خداونـد بـه       اند؛ زيرا آن ترين مرتبه آن نداشته ترين و شامل خالفت االهي را در عالي

وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَةِ إِنِّي  «: اي قرار دهد م كرد كه قصد دارد در زمين خليفهفرشتگان اعال
؛ فرشتگان با در نظر گرفتن دو مطلـب نسـبت بـه ايـن     )30: بقره( »جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً

يفـه  كـه خل  يكي ايـن : زده شدند و از خداوند درباره آن توضيح خواستند تصميم االهي شگفت

نمـاي مسـتخلف عنـه باشـد؛ و چـون       كسي است كه از نظر صفات، آثار و افعال آيينـه تمـام  

مستخلف عنه خداي متعال است؛ پس، خليفه او بايد موجـودي باشـد كـه مظهـر و مجـالي      

  .اسماي حسناي االهي باشد، و شر و فسادي در او راه نداشته باشد

كنـد، داراي قـواي غضـب و     ي مـي زمين زنـدگ  روي كه موجودي كه بر مطلب دوم اين 

شهوت است، و از طرفي زندگي بشر در زمين، زندگي اجتماعي خواهد بود و زندگي اجتماعي 

از شر و فسـاد خـالي    بنابراين، زندگي انسان . ساز تزاحم و تعارض و تباهي و فساد است زمينه

رگونه نقص و عيبي تواند خليفة خداوندي باشد كه از ه چنين موجودي چگونه مي. نخواهد بود

  !در ذات، صفات و افعالش منزه است؟
اند، و پيوسته در حال تسبيح  اند و از فساد و تباهي منزه اما فرشتگان كه موجوداتي ملكوتي

  .باشند؛ اين شايستگي را دارند كه خليفه خداوند باشند و تحميد و تقديس خداوند مي

  هيشرط اساسي خالفت اال علم به اسما،

كه بشر در زمين به فساد و خونريزي دست  پاسخ فرشتگان سخن آنان را درباره اين خداوند در

ها دائما در حـال تنزيـه و تمجيـد و     باره كه آن كه سخن آنان را در اين زند؛ رد نكرد؛ چنان مي

اند نيز رد نكرد؛ بلكه به آنان متذكر شد كه خداوند از حقيقتـي دربـاره آدم آگـاه     تسبيح االهي

آن حقيقت اين است كه آدم، از ظرفيتي برخوردار است . رشتگان از آن آگاه نيستنداست كه ف
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  :تواند ظرف علم اسما، به طور كامل باشد؛ اما فرشتگان چنين ظرفيتي ندارند  كه مي
مي بِأَسكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونلَائلَى الْمع مرَضَهع ا ثُمكُلَّه اءمالْأَس مآد لَّمعؤُلَـاء  وه اء

قَالُوا سبحانَك لَا عْلم لَنَا إِلَّا ما علَّمتَنَا إِنَّك أَنْت الْعلـيم   * إِنْ كُنتُم صادقينَ
يمك32ـ  31: بقره( الْح.(  

كه مخصـوص موجـودات داراي عقـل اسـت،      »ثم عرضهم علي المالئكة«، در »هم«ضمير 

هـاي قـراردادي    ها را به آدم تعليم كرده است، نام د آنگوياي اين است كه اسمايي كه خداون

باشـند؛   باشد كه جنس الفاظ است؛ بلكه موجوداتي عيني و داراي عقل مي ميان افراد بشر نمي

؛ گوياي اين است كه )32: بقره( »أَلَم أَقُلْ لَكُم إِنِّي أَعلَم غَيب السماوات والْأَرضِ «و جمله 

هـا آگـاه    اند و فرشتگان از حقـايق آن  هاي غيب اراي عقل محجوب به حجاباين موجودات د

را از اين حقايق غيبي آگاه كرد و آدم به دستور خداوند  7كه خداوند، آدم نبودند؛ و پس از آن

هـا را آموختنـد، و از درك    هاي آن ها آگاه ساخت؛ فرشتگان تنها نام هاي آن فرشتگان را از نام

  بر فرشـتگان  7و مرتبه فهم آدم، عاجز بودند و همين برتري علمي آدم ها در حد حقايق آن

  .بود كه او را شايسته خالفت االهي در زمين ساخت

هاي لفظي نيست كه در ميان بشر  گفته به دست آمد كه مقصود از اسما، نام از نكات پيش

تگان توسـط آدم،  اشيا بود، با آگاه سـاختن فرشـ   هاي لفظي ست؛ زيرا اگر مقصود ناممتداول ا

رفـت، و مـالك    شدند، و براي آدم كرامتي به شمار نمـي  ها آگاه مي آنان نيز همانند آدم از آن

شد و مايه  برتري او بر فرشتگان و شايستگي او براي احراز مقام خالفت االهي محسوب نمي

اسـما را   بود؛ زيرا در فرض مزبور فرشتگان نيز ظرفيت آگاهي از اقناع و اسكات فرشتگان نمي

ها آگاه كرد، فرشتگان را به واسطه آدم؛  دارا بودند؛ ولي خداوند آدم را به صورت مستقيم از آن

در اين صورت، تعليم اسما به آدم، . در حالي كه آگاه ساختن آنان بدون واسطه هم ممكن بود

ز مقاصد كه اصوالً فرشتگان براي آگاهي ا مضافاً اين …بود مالك برتري او بر فرشتگان نمي

توانند از مقاصد و معاني آگاه شوند،  به وضع الفاظ و لغات نياز ندارند، و بدون واسطه الفاظ مي

  .ها مافوق تكلم به زبان است لذا كمال وجودي آن

نكته ديگر درباره اسما، اين است كه چون جمع محلّي بـه الم اسـت، بـه عمـوم داللـت      



  

 

ي
دو
مه
ت 
ام
 ام
 و
ي
اله
ت ا

الف
خ

  

11 

در » االسماء«از اين جهت، مفاد . ق غيبي آگاه ساختكند؛ يعني خداوند آدم را از همه حقاي  مي

: حجر( »وإِنْ منْ شَيٍ إِلَّا عنْدنَا خَزَائنُه وما نُنَزِّلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ «آيه مورد بحث همانند آيه 

شود، خـزائن و حقـايق    است كه گوياي اين است هر چيزي كه نام شئ بر آن اطالق مي) 21

اي ندارد؛ حـد و انـدازه    شود، و حد و اندازه خدا موجود است، و چيزي از آن كاسته نميآن نزد 

  .نازل شده آن حقايق مربوط است  به مرتبة

ها را بر فرشتگان عرضه كرد و فرشـتگان از   كه حقايق غيبي كه خداوند متعال آن حاصل آن

ها را داشت و خداونـد او را از   قابليت و ظرفيت آگاهي از آن 7ها عاجز بودند؛ ولي آدم درك آن

اند، و محجـوب بـه حجـاب     آن حقايق آگاه ساخت؛ موجوداتي عالي و محفوظ در پيشگاه االهي

ها و خيرات و بركات اين عالم از نور و خير و بركت آن حقايق غيبـي   باشند، و همه نام غيب مي

   ).165ـ 163ص: 1419و فيض كاشاني،  118ـ 115، ص1ج: 1393طباطبايي، ( است

در برخـي آمـده   . تعابير روايات درباره اسمايي كه خداوند به آدم تعليم كرد، متفاوت اسـت 

: 1419 فيض كاشاني،( »علّمه أسماء كلّ شئ«: هاي همه چيز را به او تعليم كرد است كه نام

ن ، گياهان و حيوانات سخ ها، درياها، بيابان هاي كوه امو در برخي از روايات، از ن )162، ص1ج

رسد از باب ذكر مصاديق اسـت و مقصـود تعلـيم اسـماي همـه       به ميان آمده، كه به نظر مي

اين فرش : به فرش زيرپاي خود اشاره كرد و فرمود 7كه امام گواه اين نكته آن. چيزها است

و طبرسـي،   32، ص1ج: تـا  عياشي، بي( هم از جمله چيزهايي است كه خداوند به آدم آموخت

هاي پيامبران و اولياي االهي و نيز  در برخي روايات ديگر، اسما، به نام و). 76، ص1ج: 1379

   ).162، ص1ج: 1419فيض كاشاني، ( هاي دشمنان خدا تفسير شده است نام

  :مال محسن فيض در شرح اين روايات، دو نكته را يادآور شده است

يست؛ زيرا آگاهي ، تعليم الفاظ دال بر معاني خاص ن7مقصود از تعليم اسما به آدم) الف

از لغت، علمي نيست كه مالك تفاخر به فرشتگان و سبب برتري به آنان باشـد؛ بلكـه مـراد،    

ها  تعليم حقايق مخلوقات در عالم جبروت است؛ يعني اسباب وجود مخلوقات و ارباب انواع آن

قـايق  آن ح. ها به سبب آن اسما است ها آفريده شده و بقا و رزق آن كه مخلوقات به سبب آن

خداوند  صفات جمال و جالل ها در مظاهر موجودات بر اند؛ زيرا ظهور آن مجرده اسماي االهي
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گونه كـه بـا الفـاظ     داللت، همان. كند گونه كه اسم بر مسما داللت، مي كنند؛ همان داللت مي

شود، و اسماي خداوند، همانند اسماي مخلوقـات   هم حاصل مي  شود، با ذوات اشيا حاصل مي

كه اسماي خداوند در برخي احاديث به همه مخلوقات نسبت داده شـده؛ ايـن    وجه اين. تنيس

هـا   اند كه صفات االهي به صورت متفرق در آن است كه همه مخلوقات مظاهر اسماي االهي

كه در برخي ديگر از احاديث به اوليا و اعـداي خداونـد نسـبت داده     شود، و وجه اين ظاهر مي

ت لطف االهي به صورت جمعي در اوليـا و صـفات قهـر خداونـد بـه      شده؛ اين است كه صفا

 7كه در حديث قدسي خطاب به آدم صورت جمعي در اعداي االهي نمايان شده است؛ چنان

اسـت و مـن    6اين محمـد . ها اشباح برترين مخلوقات من است اين! اي آدم«: آمده است

از نـام خـود،   . و من علي عظيم هستم ام، و اين علي است نام او را از نام خود گرفته. محمودم

جا به معناي ظهور صفات و انباي مظهـر از   اشتقاق در اين» …براي او نام علي را برگرفتم و

  .ظاهر در او است

همه موجودات به آدم اين است كـه خداونـد آدم را از اجـزاي     يمقصود از تعليم اسما) ب

محسوسـات،    انواع مدركات از معقوالت، مختلف و قواي متباين آفريده است تا استعداد ادارك

كه خداوند معرفت ذوات و خواص اشيا و اصول علـم   متخيالت و موهومات را دارا باشد؛ و اين

ها و بازشناسي اولياي االهي از دشـمنان خـدا را بـه او     ن و قوانين صناعات و چگونگي ابزار آ

اسماي حسناي خداوند گرديده و  انسان با چنين معرفت جامع و كاملي مظهر. الهام كرده است

يابد و به مقام اصـلي خـود    به مرتبه احديت جمع كه بر ساير موجودات برتري دارد؛ دست مي

اي از كتاب بزرگ خداوند كـه همـان عـالم اكبـر      گردد و گزيده جا آمده است؛ بازمي كه از آن

همان، ( »لم االكبرو فيك انطوي العا«: فرموده است 7كه اميرالمؤمنين شود؛ چنان است، مي

  ).163ص

طباطبايي در شرح روايات مزبور در تفسير اسمايي كه بـه آدم تعلـيم شـده، گفتـه     عالمه 

شـود؛ زيـرا    با توجه به آنچه در تفسير آيه بيان كرديم، معناي اين روايات روشـن مـي  «  :است

يـن اسـت كـه    ، ا»و ان من شئ االعندنا خزائنه«پيش از اين بيان گرديد كه مفاد كالم الهي 

كه داراي وجودي در خـزاين غيـب اسـت، و ايـن      هيچ موجودي در اين عالم نيست، مگر اين
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هر اسمي كه براي يكي از اين موجـودات وضـع شـده، در    . جا نازل شده است موجودات از آن

بنابراين، تفاوتي ندارد كـه گفتـه   . حقيقت اسمي است براي آنچه در خزاين غيب االهي است

خداونـد  : باشد، به آدم تعاليم كرد؛ يا گفته شود آنچه را در خزاين غيب االهي ميخداوند : شود

مفاد و نتيجه هـر دو  . ها و زمين است، به آدم آموخت هاي هر موجودي را كه غيب آسمان نام

  .تعبير يك چيز است

كـه   كند؛ چنـان  وي در ادامه يادآور شده است كه اخبار خلقت نيز اين حقيقت را روشن مي

  نخستين آفريده خداوند چه چيز بود؟ : گفتم 6به پيامبر: گويد بر بن عبداهللا ميجا

خداوند او را آفريد و هر خيري را از او آفريد او را در مقام . نور پيامبرت: فرمود 6پيامبر

سپس او را به اجزايي تقسيم كرد؛ و عرش، كرسي، حامالن عرش و سـاكنان  . قرب جاي داد

ب جـاي داد و آن را بـه     كرسي را از هريك از  اجزاي آن آفريد، و قسم چهارم را در مقـام حـ

قلم را از يك جزء، و لوح را از جزء ديگـر، و بهشـت را از جـزء ديگـر آن     : اجزايي تقسيم كرد

فرشـتگان را از  : جزء چهارم را در مقام خوف جاي داد و آن را به اجزايـي تقسـيم كـرد   . آفريد

ماه را از جزئي ديگر آفريد، و جزء چهارم را در مقام رجا جـاي   جزئي، و خورشيد را از جزئي، و

عقل را از جزئي، و علم و حلم را از جزئي، و عصمت و   :سپس آن را به اجزائي تقسيم كرد. داد

گـاه هيبـت بـه آن     آن. ديگر آفريد، و جزء چهارم را در مقام حيـا جـاي داد    توفيق را از جزئي

صد و بيست و چهار هزار قطره تقسـيم شـد و خداونـد از هـر     نگريست، آن نور، آب شد و به 

اي روح پيامبري را آفريد، و از نفـس ارواح پيـامبران، ارواح اوليـا، شـهدا و صـالحين را       قطره

  .…آفريد

هـا را   ها بنگـري، آن  اخبار گوياي اين معاني، بسيار است، و اگر با نظر تأمل و دقت در آن

كه امثـال ايـن احاديـث     خواهي يافت؛ و بر حذر باش از اين شواهدي بر آنچه ما بيان كرديم،

؛ !ها و اوهام متصوفه بـداني  شريف كه از معادن علم و منابع حكمت نقل شده است، از ساخته

انـد كـه از آغـاز     شناس از اقوام مختلف چرا كه عالم خلقت اسراري دارد و اين عالمان طبيعت

يابنـد،   اند، و هر روز كه به معلومي دست مـي  داختهخلقت بشر تا كنون به بحث درباره عالم پر

اين، مربـوط بـه عـالم طبيعـت اسـت كـه       . شود هاي بسياري در برابرشان نمايان مي مجهول
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پس، نسبت به ماوراي اين عالم، يعني عـوالم نـور و گسـترش، چـه     . محدودترين عوالم است

  ). 121ـ 120، ص11ج: 1393طباطبايي، ( !كني گمان مي

  ����� ��اي ه  ويژگي

كسي است كه تغذيـه علمـي و عملـي او از تعلـيم اسـما تـأمين       ) خليفه كامل( ����� ��. 1

ومـا جعلْنَـاهم جسـدا لَـا يـأْكُلُونَ       «شود و تنها بدن و وجود عنصري او است كه از باب  مي
: 1378جوادي آملي، ( كند يه مي؛ از زمين و طبيعت تغذ)8: انبياء( »الطَّعام وما كَانُوا خَالدينَ

  ). 117، ص3ج

كامل خدا در هر عصري يگانه است و اگر خلفاي ديگـري معاصـر او بودنـد، تحـت       خليفة. 2

  ).119همان، ص( الوالية خالفت مطلق او قرار دارند

حوزه خالفت انسان كامل، خصوص زمين نيست؛ بلكه زمين مسكن و مقر وجود مـادي و  . 3

در آيه، بدين معناست كه در قـوس صـعود، مبـدأ    » في االرض«كلمه  جسماني او است و

كه موطن خالفـت و قلمـرو مظهريـت او، زمـين      حركت تكاملي انسان زمين است، نه اين

  ). 116همان، ص( قيد جعل است، نه قيد خالفت» في االرض«كلمه . باشد

تام آن عليم و قـدير  چون خداي سبحان عليم و قدير بالذات است، انسان كامل نيز مظهر . 4

چنين . است و عالم به علم االهي و مقتدر به قدرت االهي و متخلق به اخالق االهي است

اهللا است؛  �����انسان كاملي هم در ذات و صفات ذاتي و هم در اوصاف فعلي و آثار عيني 

كه از خود واجـد چيـزي باشـد و چنـين      يعني در هر چهار جهت، مظهر خداست، بدون آن

  ).93همان، ص( ي را، حتي فرشتگان ندارند؛ بلكه ويژه انسان كامل استمقام

  مراتب خالفت

خالفت االهي مراتبي دارد و هر انسان به مقدار علمي كه به اسماي االهي دارد و بر اثر آن بر 

إِنِّـي   «اهللا است؛ گرچه مصداق عينـي مطـرح در آيـه     �����يابد؛  ديگر موجودات برتري مي
؛ داراي خالفت مطلق و كامل اسـت كـه ويـژه انسـان     )30: بقره( »الْأَرضِ خَليفَةًجاعلٌ في 

خداوند ظهورهاي متفاوت دارد و آنچه در آيه محل بحث مطرح است، خالفت . باشد كامل مي
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خليفه تام و كامل است كه كار خداي سبحان را به اذن او در همه شؤون جهان امكان انجـام  

  ). 93ـ  92، ص 3ج: 1378جوادي آملي، ( دهد مي

أَينَمـا  «: كنـد  اي تحول داشته باشد، به سوي خدا حركت مـي  انسان، در هر شأن و مرتبه
 اللَّه هجو لُّوا فَثَمكه چرخه و صـيرورتش االهـي باشـد؛ خداونـد      ، و براي آن)115: بقره( »تُو

سناي عليم، حكـيم، حـي،   شمرد و خود را با اسماي ح اسما و صفات خود را براي انسان برمي

پس، هركس بـه سـوي علـم و    . فرمايد معرفي مي …عزيز، مريد، سميع، بصير، غفار، ستار و

رود و به همان ميـزان از خالفـت    حركت كند؛ به سوي خدا مي …حكمت و حيات و عزت و

هـر  ها را بپيمايد و به همه اهداف نايل آيد و مظ آن كس كه همه اين راه. برد االهي بهره مي

كـه   شـود و آن  خـدا مـي   ]مطلق[تمام اسماي حسناي حق تعالي گردد؛ انسان كامل و خليفه 

بخشي از اين راه را طي كند، انسان متوسط و خليفه ناتمام خواهد بـود و كسـي كـه در ايـن     

بهره است، تا چه رسد به كمال و يا مقام  سمت و سو اصال حركتي ندارد؛ اساساً از انسانيت بي

ا خليفه بايد آيت و نشانه مستخلف عنه باشد و كسي كه در اثر انقطـاع از خـدا و   خالفت؛ زير

اي از اسماي االهـي در او ظهـور نكـرده اسـت،      هوس و انخمار در هوا، هيچ نشانهاتصال به 

  ).117، ص14ج: تا جوادي آملي، بي( هرگز صالحيت چنين سمت وااليي را ندارد

  اهللا �����شوؤن و بركات وجودي 

  :، مدير مسئول سلسلة منظم نظام هستي امكاني است و بر اين اساس� ������

هـا را از قـوه بـه     هاي اشياي مادي احاطه دارد و منافع و آثار آن به جزئيات و ويژگي: اوال

از اين رو، ممكن . كند رساند و از اين طريق صنايعي را استنباط و ابزاري را اختراع مي فعل مي

و صنايع، همانند علوم و سنُُن به دست پيامبران، يا با هدايت آنـان بـه    است بسياري از فنون

  .وجود آمده باشد

را برعهـده دارد و همـه   ) اعم از مادي و مجـرد ( هدايت تكويني همه هستي امكاني: ثانياً

كند؛ زيرا او مظهر همه اسماي حسـنا و صـفات جمـال و     موجودات را به اذن خدا رهبري مي

ر يك جمله، اراده خداوند در همه امـور و همـه مقـدمات، نـزد او بـار      و د. …جالل خداست
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ارادة الرب في مقادير امـوره تهـبط   «: شود كند و از بيت او صادر مي يابد و هبوط پيدا مي مي
؛ زيـارت اول از هفـت زيـارت    153، ص98ج: 1390مجلسـي،  ( »اليكم و تصدر من بيـوتكم 

  ).7مطلق امام حسين

ين حالل و حرام، اجـراي حـدود   يها، ارشاد و موعظه، تفصيل و تب انسان هدايت تشريعي: ثالثاً

ه يل حكومت عدل آسماني نيز، بر عهـد االهي، پاسداري از حصون ديني و در يك كالم، تشك

  .اوست

خليفه كامل خدا و رسول خدا بايد جامع حقايق علوي و سـفال و  : پس، جا دارد گفته شود

و كسي كه جامع اين صفات نباشـد، لياقـت خالفـت خـدا و      برتر از همه اداني و اقاصي باشد

  )، با تخليص127ـ  125، ص3ج: 1378جوادي آملي، ( رسول را ندارد

  هي و امامت بشرخالفت اال

هـايي   هاي پيشين به دست آمد كـه خالفـت االهـي در درجـات عـالي آن، بـه انسـان        از بحث

. باشـند  ند در مراتب باالي آن مياختصاص دارد كه مظهر و مجالي صفات جمال و جالل خداو

آنان برگزيدگان و برخورداران از هـدايت ويـژه   . اند ي هاي عالي چنين افراد پيامبران االهي نمونه

ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه منْ يشَـاء مـنْ    ،واجتَبينَاهم وهدينَاهم إِلَى صرَاط مستَقيمٍ «: اند االهي
هادبصراط مستقيم هدايت كرديم را برگزيده و به  ]پيامبران[آنان  ؛)88ـ  87: انعام( ع«.  

آن هدايت، هدايت ويژه خداوند است كه خدا هريك از بندگان خود را كه بخواهد، بـه آن  

  . كند هدايت مي

اي، از درجـات بـاالي كمـاالت     پيامبران االهي، به دليل برخورداري از چنين هدايت ويژه

ساالران قافله بشري در حركت به سوي مقصد و غايـت خلقـت    ي برخوردار بوده و قافلهانسان

ي بشـر،  آنـان بـرا   امامت .)73: انبيا( »وجعلْنَاهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنَا«: اند جهان و انسان بوده

معـاد   هاي دشوار االهي و يقين آنان بـه مبـدأ و   محصول صبوري و پايداري در اجراي آزمون

: سـجده ( »وجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنَا لَما صبرُوا وكَـانُوا بĤِياتنَـا يوقنُـونَ    «: بوده است

است كه قرآن كـريم بـا عنايـت     7ويژه قرآني اين مطلب، امامت ابراهيم خليل مونهن). 24
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هيم ربه بِكَلمـات فَـأَتَمهنَّ قَـالَ إِنِّـي جاعلُـك      وإِذْ ابتَلَى إِبرَا «: خاصي از آن ياد كرده است
هـاي سـختي    ؛ به يادآور هنگامي را كه خداوند ابراهيم را بـه آزمـون  )124: بقره( للنَّاسِ إِماما

تـو را پيشـواي مـردم قـرار     : خداوند به او فرمـود . ها را به طور كامل انجام داد آزمود و او؛ آن

هاي سخت سخن به ميان  در اجراي آزمون 7آيه از شرط موفقيت ابراهيم در اين. »…دادم

 «: اي ديگر، از فهم و درك ملكوتي و يقـين ابراهيمـي يـاد شـده اسـت      آمده است؛ و در آيه
، مـا  ؛)75: انعـام ( وليكُـونَ مـنْ الْمـوقنينَ    وكَذَلك نُرِي إِبرَاهيم ملَكُوت السماوات والْأَرضِ

  .»يقين باشد ]راستين[دهيم تا از صاحبان  ها و زمين را به ابراهيم نشان مي ملكوت آسمان

  هي و امامت بشراستمرار خالفت اال

از اين رو، بـا خلقـت نخسـتين    . خالفت االهي و امامت بشر، ضرورتي فلسفي و حكمي است

از يـك  . امه خواهد داشتانسان آغاز شده و تا پايان تاريخ بشر در زندگي ملكي و زميني او اد

ها و زمين براي انسان  سو، خالفت االهي مقتضاي فلسفه آفرينش است؛ زيرا آفرينش آسمان

هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا ثُم استَوى إِلَى السـماء فَسـواهنَّ سـبع     «: بوده است
لع ٍبِكُلِّ شَي وهو اتاومسرا در زمـين اسـت، بـراي     ؛ خدا كسي است كه آنچه)29: بقره( يم

گاه آفرينش آسمان را قصد كرد و آن را به هفت آسـمان آراسـت و او بـه هـر      آن. شما آفريد

بيـان   هاي االهي بـه انگيـزه    كه اين كالم، در مقام بيان نعمت به قرينه اين» .چيزي داناست

نيز گوياي اين است كه خداوند » …استوي الي السماء ثم«امتنان خداوند به بشر است؛ جمله 

، 1ج: 1393طباطبـايي،  ( هاي هفتگانه را نيز براي بشر آفريده است نه تنها زمين، بلكه آسمان

  ).113ص

إِنَّا جعلْنَـا   «: هدف خلقت انسان دستيابي او به كمال مطلوب بشري اسـت : از سوي ديگر
هـاي زمـين را    آفريـده  ؛)7: كهـف ( لنَبلُـوهم أَيهـم أَحسـنُ عملًـا    ما علَى الْأَرضِ زِينَـةً لَهـا   

نيز فرمـوده  » .يك نيكوكارتر است بخش زمين قرار داديم تا آدميان را بيازماييم كه كدام زينت

مگـر   جن و انـس را نيافريـديم،   ؛)56: ياتارذ( والْإِنس إِلَّا ليعبدونِوما خَلَقْت الْجِنَّ  «: است

وأَقـم   «: سازد عبادت خدا، ياد خدا را در وجود انسان پايدار مي» .را عبادت كنندمكه  براي اين
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و پايداري ياد خدا در وجود انسان، او را به مقام منيع اطمينان نايل  ؛)14: طه( »الصلَاةَ لذكْرِي

؛ و قلب مطمئن، به مقام رضايت كامل بـار  )28: رعد( »أَلَا بِذكْرِ اللَّه تَطْمئنُّ الْقُلُوب«: كند مي

شتابد و در جرگه بندگان خاص خدا جاي گرفته و در بهشـت   يافته و به ديدار پروردگارش مي

فَـادخُلي   ،ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرْضـيةً  ،يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ «: گردد ويژه متنعم مي
  ). 30ـ 27: فجر( »وادخُلي جنَّتي ،في عبادي

، كه انسان كامل و خليفـه خداونـد    اين اساس، تا نظام اين عالم برقرار است، غايت آنبر 

است، قطعاً موجود است؛ زيرا وجود او فلسفه و غايت خلقت است، و وجود معلول، بدون علت 

الـذي ببقائـه   «: مده اسـت چنين آ 4در دعاي عديله درباره امام عصر. غايي آن محال است

؛ )دعـاي عديلـه  : تـا  قمي، بي( بقيت الدنيا و بيمنه رزق الوري و بوجوده ثبتت االرض و السماء

كسي كه دنيا به واسطه بقاي او بـاقي اسـت و موجـودات، بـه يمـن و بركـت او روزي داده       

  .»شوند و به واسطه وجود او آسمان و زمين پابرجاست مي

خدا و پيشواي معصوم در ميان بشـر نيـز بـه مقتضـاي مقـام      از سوي ديگر، وجود حجت 

  ربوبيت و صفت حكمت و رحمت االهي ضرورت دارد، تا حافظ شريعت االهي باشد كه ترسيم

ان االرض ال «: كننده صراط مستقيم هدايت و مسير معنوي و حركت تكـاملي انسـان اسـت    
كلينـي،  ( مـه لهـم  و ان نقصوا شـيئا أت  ون شيئا ردهمتخلو اال و فيها امام كيما ان زاد المؤمن


	�؛ 136، ص1ج: 1388�� �؛ زمـين  )2، حـديث »حجـة ان االرض ال تخلو من «، باب ��

هرگز از وجود امام خالي نخواهد بود، تا اگر مؤمنان چيزي را بر دين افزودنـد، امـام، آن را رد   

جهت، آخرين فـردي كـه از   بدين » .كند و اگر چيزي را از آن كاستند، امام آن را اتمام نمايد

دنيا خواهد رفت امام خواهد بود، تا كسي نتواند به خداوند احتجاج كند كه او را بدون حجـت  


	� 135، ص1همان، ج( االهي رها كرده است�� �   1).1، حديث40، باب��

توان به راز اين حقيقت پي برد، كه چرا در روايات بسياري تأكيد شـده اسـت    جا مي از اين

هـا را نـابود خواهـد     ر زمين از حجت خدا خالي باشد، بر ساكنان خود خشم گرفتـه و آن كه اگ

                                                 

   .»اهللا عليه حجةانّ آخر من يموت االمام لئال يحتج احد علي اهللا عزوجل انّه تركه بغير «. 1
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	� 1همان، ج( »لو بقيت االرض بغير امام لساخت«: كرد�� �، باب ان االرض ال تخلـو  ��

  1).1، حديث
	�من 

خداوند سبحان موجـودات را بـا تفـاوت    «: صدر المتألهين در شرح اين احاديث گفته است

ترين مرتبـه موجـودات، مـواد     پايين. مراتبي كه از نظر شرافت و خست دارند؛ آفريد درجات و

اما قابليت تحول و تكامل ( عنصري زمين است كه دورترين فاصله را از لطافت وجودي دارند

اراده حكيمانه خداوند بر اين تعلق گرفته است كه اين مواد عنصري، ) باشند وجودي را دارا مي

بر ايـن اسـاس، در مسـير تكامـل     . طي كنند و به غايات برتر خود نايل شوندمسير تكامل را 

پذيرد، هر موجودي را كه اشرف و اعال بود، سبب  موجودات كه از طريق علت غايي تحقق مي

بدين ترتيب زمين را براي گياه آفريد و گياه . تر از آن قرار داد كمال و علت غايي موجود پايين

جا كه در ميان افراد انسان نيز مراتب كمـال و   را براي انسان؛ و از آن را براي حيوان و حيوان

ترين انسـان را غايـت وجـود انسـان قـرار داد كـه درحقيقـت غايـت          نقص وجود دارد؛ كامل

باشـد و او همـان انسـان     تر است نيز مي شان از انسان پايين موجودات ديگر كه مرتبه وجودي

  .داردكامل است كه در مرتبه امامت قرار 

بنـابراين، زمـين و آنچـه در آن    . او، سلطان جهان زميني و خليفه خداوند در زمـين اسـت  

است، به خاطر امام آفريده شده است و هر چيزي كه براي چيز ديگـري آفريـده شـده باشـد،     

. هم وجـود نخواهـد داشـت    )�������( وجود نداشته باشد، آن چيز) غايت( هرگاه آن چيز ديگر

كه غايت آفرينش زمين و موجودات زميني است، وجود نداشته باشـد؛ زمـين و   پس، اگر امام 

  ). 488ـ  487، ص2ج: 1383مالصدرا، ( موجودات آن هم وجود نخواهند داشت

: قرار داده اسـت  7اي است كه خداوند آن را در پاكان از ذريه ابراهيم امامت، كلمه باقيه

اي  ، بـه هـدايت ويـژه   »جعلها«ضمير در كلمه  ).28: زخرف( »هوجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِ «

  ).27: زخرف( »إِلَّا الَّذي فَطَرَني فَإِنَّه سيهدينِ «: گردد كه در آيه قبل مطرح شده است برمي
                                                 

الغيبـة  كتـاب  كـه در   باب مذكور نيز آمده است؛ چنان 13و  12، 11اين مضمون در احاديث . 1
 28و  24، ص23و بحـاراالنوار، ج   230ـ  221، ص1؛ كمال الدين، ج139ـ 138نعماني، ص

   .نيز نقل شده است 29ـ
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اين هدايت ويژه، همان است كه بر اساس آن حضرت ابراهيم به مقام واالي امامت نايل 

  ).124: بقره( »للنَّاسِ إِماماإِنِّي جاعلُك  «: شد

اين هدايت ويژه، در خاندان او براي هميشه قرار داده شده است تا هـدايت كننـده بشـر بـه     

در احـاديثي كـه از امامـان    ). 170ــ  165، ص13ج: 1393طباطبـايي،  ( صراط مسـتقيم باشـند  

يـت پيـامبر   ب به امامت تفسير شـده اسـت كـه در اهـل    » �����كلمه «روايت شده،  :بيت اهل

  ).140ـ 138، ص4همان، ج( تا قيامت ادامه خواهد داشت 7و در ذريه امام حسين 6اكرم

ها با پيشوايشان به صحنة  قرآن كريم يادآور شده است كه روز قيامت هر گروهي از انسان

در ايـن آيـه،   امـام  ). 71: اسراء( »كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامهِم ايوم نَدعو «: شوند محشر فرا خوانده مي

در هر حال، مفاد آيه اين است كه امام حق . شود و هم امام باطل را هم امام حق را شامل مي

. تا قيامت در بين مردم باقي خواهد بود و در برابر آن، همواره امام باطلي وجود خواهد داشـت 

ن آگاه و امام حق كسي است كه از مقام خالفت االهي برخوردار است و از اسرار و حقايق جها

؛ يعني انديشه و گفتار، )124: بقره( »لَا ينَالُ عهدي الظَّالمينَ«: از هرگونه ستمي پيراسته است

  :باره چنين فرموده است در اين 7اميرالمؤمنين. و عقيده و عمل او حق است
االرض من قائم هللا بحجة اما ظاهرا مشهورا و اما خائفاً مغمورا؛ لئال تبطل  ال تخلو

جج اهللا و بينّاته، و كم ذا و اين اولئك؟ اولئك و اهللا االقلّون عـددا و االعظمـون   ح
: 1369رضـي،  ( الـي دينـه   الـدعاة اولئك خلفاء اهللا في ارضـه و   …عند اهللا قدرا

  ؛ )147حكمت
زمين از كسي كه به حجت االهي قيام كنـد، خـالي نخواهـد بـود؛ خـواه       هرگز

هاي روشن خدا باطـل   هان، تا داليل و نشانهظاهر باشد و آشكار، يا ترسان و پن
آنان چند نفرند و كجا هستند؟ آنان ـ به خدا سوگند ـ تعدادشان اندك و   . نشود

آنان خلفـاي خـدا در   . …تر است قدر و منزلتشان نزد خداوند از ديگران بزرگ
  .باشند كنندگان به دين خدا مي زمين و دعوت

  نتيجه

ي كه آدم پا به عرصه گيتي نهاد تا وقتي كه دنيا بر پاسـت،  به مقتضاي عقل و وحي، از زمان 

او يـا  . هرگز زمين از انسان كاملي كه خليفه و حجت االهي در زمين است، خالي نخواهد بود
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پيامبر است يا جانشين پيامبر و ويژگي مشترك هر دو، اين است كه امام و پيشـواي راسـتين   

  برگزيده خداوند هستند و از صفت عصـمت . ه هستندبه اسما و به اسرار خلقت آگا. اند بشريت

كه در سلسله علل فاعلي  اند؛ چه اين برخوردارند و علت غايي موجودات در سلسله علل امكاني

   1.باشند نيز وسايط فيض االهي مي

بيت عصمت  غير از امامان اهل ،6روشن است كه در امت اسالمي، پس از پيامبر اكرم

هــاي مزبــور نبــوده اســت و پــس از امــام حســن  ت و ويژگــيو طهــارت كســي داراي صــفا

هـاي مزبـور را دارا باشـد،     ويژگـي كسي كه  4حضرت حجت بن الحسن، جز 7عسكري

آن  ،برخي اوصاف ياد شده افراد نخبه و زبده از اصناف و قشرهاي مختلف، تنها از. وجود ندارد

بـه   4حضرت ولـي عصـر   اكنون اگر عقيده شيعه درباره. دارندرهم در سطحي محدود برخو

عنوان انسان كامل و خليفه و حجت خدا در زمين پذيرفتـه نشـود، زمـين از انسـان كامـل و      

  حجت خدا خالي خواهد بود كه اين، برخالف براهين و داليل قاطع عقالني و وحياني در ايـن 

بنابراين، ضرورت خالفت االهي در هر زمان برهان قاطع بر امامت حضـرت ولـي   . باره است

  .باشد مي 4عصر

  

                                                 

بـه فصـلنامه انتظـار موعـود،      ،آگاهي از نقش فـاعلي و غـايي امـام در نظـام آفـرينش       براي. 1
  .رجوع شود 31و  29هاي  شماره



 

 

22 

م
ده
از
دو
ل 
سا

 /
ه 
ار
شم

3
7

  /
ن  
تا
س
تاب
و 
ر 
ها
ب

13
91

  

  كتابنامه

 .آن كريمقر .1

 .تا نور الهدي، بي: جا ، بيالبرهان في تفسير القرآنبحراني، سيد هاشم،  .2

 .ش1378 مركز نشر اسراء،: ، قمتسنيمجوادي آملي، عبداهللا،  .3

 .تا مركز نشر اسرا، بي: ، قمتفسير موضوعي قرآن كريمــــ،  .4

، 29، شـماره فصـلنامه انتظـار موعـود    ظام آفـرينش، نقش فاعلي امام در ن رباني گلپايگاني، علي، .5
 .1388تابستان

 .1388، زمستان31، شمارهفصلنامه انتظار موعود ،ــــــ، نقش غايي امام در نظام آفرينش .6

  .ش1369، 7نشر امام علي: ، قمنهج البالغهحسين، رضي، محمد بن  .7
ـ : ، قـم كمال الدين و تمـام النعمـة  سين، ح صدوق، محمد بن علي بن .8 النشـر االسـالمي،   ة مؤسس

 .ق1416

االعلمـي للمطبوعـات،    مؤسسـة : بيروت ،الميزان في تفسير القرآنحسين، طباطبائي، سيد محمد  .9
 .ق1393

دار احيـاء التـراث العربـي،    : ، بيـروت مجمع البيان فـي تفسـير القـرآن   حسن، طبرسي، فضل بن   .10
 .ق1379

 .تا ، بيلعلمية االسالميةالمكتبة ا: ، تهرانتفسير العياشيعياشي، محمد بن مسعود،   .11

 .ق1419 دار الكتب االسالمية،: ، تهرانكتاب الصافي في تفسير القرآنكاشاني، مال محسن، فيض   .12

 .تا نا، بي جا، بي ، بيمفاتيح الجنانقمي، شيخ عباس،  .13

 .ق1388، المكتبة االسالمية: ، تهرانالكافيكليني، محمد بن يعقوب،   .14

 .ق1390 المكتبة اإلسالمية،: ، تهرانربحاراالنوامجلسي، محمد باقر،   .15

پژوهشـگاه  : ، تصحيح محمد خواجـوي، تهـران  شرح اُصول الكافيمالصدرا، محمد بن ابراهيم،  .16
 .ش1383علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

  .تا الصدوق، بيمكتبة : ، تهرانكتاب الغيبةنعماني، محمد بن ابراهيم،   .17

 


